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บทคัดยอ
การวิจัยการออกแบบอินโฟกราฟก ภูมิศาสตรประเทศไทย มีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา
ภูมิศาสตรประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟกที่มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อออกแบบ
อินโฟกราฟก เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย 4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของอินโฟกราฟก
โดยวิธีการดำเนินงานวิจัยผูวิจัยไดใชเครื่องมือสำหรับการวิจัยจำนวน 3 ชิ้น ดังนี้ 1.หนังสืออิเล็กทรอนิกสอินโฟกราฟก เรื่อง
ภูมิศาสตรประเทศไทย 2.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตอประสิทธิภาพของการออกแบบอินโฟกราฟก 3.แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการออกแบบอินโฟกราฟก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 7
หอง จำนวน 169 คน และ2. ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จำนวน 7 ทาน ไดแก นักออกแบบและอาจารยผูสอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผลการวิจัยดังนี้ เนื้อหาที่ใชในการออกแบบภูมิศาสตรประเทศไทย ไดแก ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทยและลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและประชากรของประเทศไทย ผลการศึกษาผลงานการออกแบบอินโฟ
กราฟกเพื่อนำไปใชเปนแนวทางในการออกแบบแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1.ดานการออกแบบ และ2.ดานขอมูล โดยนำเสนอ
อินโฟกราฟกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์สำหรับผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน มีคาเฉลี่ย
ผลรวมทั้งหมด 4.14 ระดับผลประเมินโดยรวมอยูที่ระดับเหมาะสมมาก และผลการประเมินความพึงพอใจ จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 169 คน มีคาเฉลี่ยผลรวมทั้งหมด 4.70 ระดับผลประเมินโดยรวมอยูที่ระดับเหมาะสมมากที่สุด
คำสำคัญ: อินโฟกราฟก ภูมิศาสตร

ABSTRACT
The objectives of infographics design of Thailand geography consisted of 1) to study and analyze
Thailand geography, 2) to study and analyze efficient infographics design processes, 3) to design infographics
of Thailand geography, and 4) to estimate the achievement and satisfaction toward the efficiency of
infographics design. The research methodology consisted of three research instruments; 1) infographics
electronic books about Thailand geography, 2) evaluation forms of the achievement and satisfaction toward
the efficiency of infographics design, and 3) satisfaction form of infographics design. The samples of this study
were divided into two groups. There were 169 students in seven classes of primary school, year 1 and seven
experts from Social Studies, Religion and Culture designers and teachers. The content used for Thailand
geography design in this study consisted of physical, economic, social and cultures of population in Thailand.
The results of the study of infographic design as the design guideline indicated into two factors. There were
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1) design and 2) information. The infographic was presented in electronic book. It was found that the average
estimation result of the achievement from seven experts was 4.14. The overall estimation result was at the
most suitable level. In additional, estimation result of satisfaction from 169 students of primary school, year
1 was 4.70. The overall estimation result was at the most suitable level.
Keywords : Geography Infographic

บทนำ
ในปจจุบันพบวาผลการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหนวยการเรียนรู ภูมิศาสตรประเทศ
ไทย ผูเรียนยังไมเขาใจเนื้อหาบทเรียน เมื่อวัดจากคะแนนผลสอบ กิจกรรมใบงานในชั้นเรียน หรือการถามตอบในชั้นเรียน
เนื่องจากจำนวนเนื้อหาที่มีมาก ขอมูลที่จดจำไดยาก ทำใหผูเรียนไมสนใจตอเนื้อหาบทเรียน เกิดความเบื่อหนาย และยังขาดสื่อ
การสอนที่ชวยใหการเรียนการสอนเกิดความนาสนใจและชวยใหจดจำขอมูลไดงายและอยากเรียนรูในเนื้อหาบทเรียนเพื่อใหการ
เรียนการสอนและผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อินโฟกราฟก ถูกพัฒนาใหมาอยูในรูปแบบของสื่อการสอนมากขึ้น เนื่องจากอินโฟกราฟกเปนการแปลงขอมูลให
กลายเปนภาพเพื่อใหเขาใจไดงาย และสื่อสารกับผูคนดวยสิ่งที่จับตองได การที่จะอานบทความที่มีความยาวหลายหนา อาน
กราฟ หรือขอมูล ที่มีอยูมากจะตองใชเวลานานและที่สำคัญผูอานอาจจะไมสนใจขอมูลเหลานั้น เพราะการอานถูกตีความที่
แตกตางกันออกไป แตการดูขอมูลที่หลากหลายและเลือกการใชภาพเขามาชวยจะทำใหเกิดความนาสนใจและปะติดปะตอเนื้อหา
ไดชัดเจนมากขึ้น ( ณิชมน หิรัญพฤกษ,2558) ดังนั้นการสื่อสารดวยภาพจึงทำใหเกิดความนาสนใจและเกิดการจดจำตอการ
รับรู โดยการแปลความหมายจากการสัมผัสมองเห็น โดยเริ่มตั้งแต การมีสิ่งเรามากระทบและสงไปยังกระแสประสาทเขาสู
สมองยังสมอง เพื่อการแปลความหมาย จากผลการวิจัยมีการคนพบวา การรับรูของคนเกิดจากการมองดวยภาพเห็น 75%
จากการไดยิน13% จากการสัมผัส 6 % จากการดมกลิ่น 3% และจากการลิ้มรส 3%. ( วชิระ ขินหนองจอก,2552)เพราะ
เหตุนี้ สื่ออินโฟกราฟกจึงเขามามีบทบาทที่จะชวยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหนักเรียนมีการรับรูท ี่ดีมากยิง่ ขึ้นเนื่องจากการรับรู
เปนพื้นฐานการเรียนรูที่สำคัญ เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ซึ่งการรับรูจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปจจัยใน
การรับรู ไดแก ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา เมื่อมีสิ่งเราเปนตัวกำหนดใหเกิดการเรียนรูไดนั้นจะตองมีการรับรูเกิดขึ้น
กอนเพราะการรับรูเปนหนทางที่นำไปสูการแปลความหมายที่เขาใจกันไดถาไมมีการรับรูเกิดขึ้นการเรียนรูยอมเกิดขึ้นไมไดการ
รับรูจ ึงเปนองคประกอบสำคัญ ที่ทำใหเกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของมนุษย เปนกระบวนการนำไปสูความรู นั่นคือสิ่งที่สั่ง
สมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัตแิ ละทักษะความเขาใจ หรือจากสิ่งที่
ไดรับมาจากการไดยินไดฟง การคิด (มานัส ปนหลา, 2553)
ดังนั้นจึงสรุปไดวาเครื่องมือที่ใชในการถายทอดองคความรูตางๆที่สำคัญตอการศึกษานั้นคือ สื่อการสอน ซึ่งเปน
เครื่องมือที่จะชวยเสริมใหผูเรียนหรือผูอานสามารถเขาใจในเนื้อหาตางๆได โดยเฉพาะกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย ที่มีจำนวนเนื้อหาที่มากและขอมูลที่จดจำไดยาก ทำใหผูเรียนไมสนใจตอเนื้อหาบทเรียน
เกิดความเบื่อหนาย โดยการนำเสนอเนื้อหาเรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย ในรูปแบบของอินโฟกราฟก ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ดวยการเลาเรื่องดวยภาพ การอธิบายเนื้อตางๆใหเขาใจไดงาย และการสรุปขอมูลสถิติตางๆเปนกราฟที่จะชวยใหผูอานสามารถ
เขาใจและจดจำไดงาย เพราะฉะนั้นการพัฒนาสื่อการสอนโดยการนำอินโฟกราฟกเขามาประยุกตกับเนื้อหาของบทเรียนจะ
สามารถทำใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาบทเรียนหรือไดความรูและมุมมองใหมๆนอกจากหนังสือเรียน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาภูมิศาสตรประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟกที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อออกแบบอินโฟกราฟก เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย
4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของอินโฟกราฟก
50
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ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา ใชเนื้อหาจากบทเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
ภูมิศาสตร และศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อใหไดเนื้อหาที่ครอบคลุมจากหนังสือ บทความเอกสารตางๆ ดังนี้ 1.ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 2.ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชากรของประเทศไทย
2. ขอบเขตดานประชากร
2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 7 หอง จำนวน 300 คน โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร ปการศึกษา 2560 เนื่องจากโรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค เปนโรงเรียนขนาดใหญมีจำนวนประชากรที่
มากเหมาะกับการใชวัดประเมินผลการวิจัยและพบประเด็นปญหาเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาฯภูมิศาสตร
ประเทศไทย จากการสอบถามและพูดคุยประเด็นปญหาที่พบจากคุณครูและนักเรียน
2.2 ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จำนวน 7 ทาน ไดแก อาจารยผูสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนัก
ออกแบบอินโฟกราฟก
3.ขอบเขตดานกลุม ตัวอยาง
3.1นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 7 หอง จำนวน 169 คน โรงเรียนคลองขลุงราษฏรรังสรรค อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร ปการศึกษา 2560 โดยคัดเลือกจากการเทียบตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน ดังนี้

ภาพที่ 1 ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน
3.2 ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จำนวน 7 ทาน ไดแก อาจารยผสู อนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 4 ทาน
และนักออกแบบอินโฟกราฟกจำนวน 3 ทาน โดยคัดเลือกการแบบเฉพาะเจาะจง
4. ขอบเขตดานตัวแปรทางการวิจัย
ตัวแปรตน คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย
ตัวแปรตาม คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพอินโฟกราฟก
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟก ภูมิศาสตรประเทศไทย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปน
แนวทางในการการออกแบบโดยการวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจำนวน 3 ชิ้น ดังนี้
1.หนังสืออิเล็กทรอนิกสอินโฟกราฟก เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย
2.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตอประสิทธิภาพของการออกแบบอินโฟกราฟก เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจาก
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
3.แบบประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบอินโฟกราฟกกับกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผูวิจัยกำหนดขั้นตอนในการออกแบบอินโฟกราฟก ไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมเนื้อหาขอมูล ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1.การเก็บขอมูลจากเนื้อหาจาก
บทเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องภูมศิ าสตร และศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อใหไดเนื้อหาที่
ครอบคลุมจากหนังสือจากหนังสือ บทความ เว็ปไซด โดยแบงเปน ดังนี้ 1.1 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ประกอบไป
ดวย ที่ตั้ง ขนาดและรูปราง อาณาเขตติดตอ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และประชากรของประเทศไทย 1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชากรของประเทศไทย
ประกอบไปดวย ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะประชากร 2.การเก็บรวบรวมขอมูล
เบื้องตนดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เกี่ยวกับปญหาของสื่อการสอนที่ใชและเนื้อหา
ภูมิศาสตรประเทศไทย เพื่อนำผลที่ไดจากการสังเกตไปใชเปนแนวทางในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องภูมิศาสตร
ประเทศไทย 3.ขอมูลจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตอประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกที่นำไปใชในสื่อการสอนจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานการออกแบบ ดานเนื้อหา เพื่อมาปรับแกตามขอเสนอแนะ ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการออกแบบ
อินโฟกราฟก และ4.ขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกที่นำไปใชในสื่อการจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาหลักการออกแบบ ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปใชในการ สรางสื่ออิเล็กทรอนิกส โดย
ศึกษาจากหนังสือ บทความ หรือเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ โดยคัดเลือกผลงานจำนวน 15 ผลงาน จากผลงานที่ไดรับรางวัลและ
ผลงานที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทั้งในสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน โดยมีเนื้อหาองคประกอบที่ใชในการออกแบบอินโฟ
กราฟกที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน ลักษณะโทนสีที่ใช การเลานำเสนอเรื่องราว เปนตน โดยนำมาวิเคราะหเพื่อศึกษารูปแบบ
วิธีการสรางอินโฟกราฟกใหมีประสิทธิภาพ โดยแบงหลักเกณฑการวิเคราะหออกเปน 2 ดานซึ่งเปนหลักการสำคัญที่ใชในการ
ออกแบบอินโฟกราฟกใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ คือ 1.ดานการออกแบบ 2.ดานเนื้อหาขอมูล (เล็กหฤทัย ขันทองชัย,2559) และ
(สฤณี อาชวานันทกุล,2555)
ขั้นตอนที่ 3. กำหนดแนวทางการออกแบบประกอบไปดวย แนวความคิด โทนสี ตัวอักษรและองคประกอบกราฟก
ตางๆ ดังนี้
1.แนวความคิด คือ ความเปนเอกลักษณ (identity)การแสดงที่บงบอกถึงลักษณะเฉพาะของประเทศไทยในแตละ
ภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศ วัฒณธรรมประเพณีและอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะพื้นถิ่นนั้นๆและยังคงสื่อถึงเอกลักษณ
ความเปนประเทศไทย
2.โทนสี สีที่ใชเปนสีที่ดึงมาจากลักษณะจุดเดนของแตละภูมิภาคโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงไดจัด
รวบรวมขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวในแตละจังหวัดแยกเปนหมวดหมูตางๆตามภูมิภาคและแบงเปนแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน
และเปนที่นิยมเปนพิเศษ ดังนี้
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ภาพ 2 โทนสีในแตละภูมภิ าค
ที่มา : ฐิติกาญจน แสงแกว, 2562
3.เสนและรูปทรง ที่ใชนั้นมีลักษณะที่ถอดและตัดทอนมาจากลักษณะภาพจริงของสิ่งนั้นๆ แตใชเสนที่เรียบงาย ไมซับซอนเพื่อให
มองภาพไดชัดเจนและเขาใจไดงาย
4.ตัวอักษร ที่เลือกนำมาใชไดแกฟอนต CS Prakas เนื่องจากเปนตัวอักษรที่อานงายแมในพื้นที่ที่ขนาดจำกัด มีหัวเหมาะสำหรับ
การอานนำไปใชสำหรับเปนตัวขอความหลักหรือเนื้อหาบรรยายตางๆที่ตองเนนความถูกตองและฟอนตSukhumvit Set
เนื่องจากเปนตัวอักษรที่ดูมคี วามทันสมัยไมเปนทางหารจนเกินไป นำไปใชสำหรับเปนหัวขอหลักๆเพือ่ ดึงความสนใจใหผูอาน
อยากอาน
ขั้นตอนที่ 4. ทำการสรางแบบรางหรือ Sketch Design ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
แบบรางครั้งที่ 1 ผูวิจัยทำการสเก็ตผลงานดวยการสเก็ตมือ เนื่องจากชวยใหผูวิจัยสามารถคิดไอเดียและจินตนาการไดอยาง
อิสระ และมีความรวดเร็ว เพื่อนำสิ่งไดนำไปพัฒนาตอเปนแบบรางครั้งที่ 2

ภาพ 3 แบบรางครั้งที่ 1
ที่มา : ฐิติกาญจน แสงแกว, 2562
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แบบรางครั้งที่ 2 เปนการพัฒนามาจากแบบรางครั้งที่ 1 โดยในแบบรางครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดทำการจัดวางลายละเอียดตางๆใน
โปรแกรม เพื่อใหเห็นภาพประกอบที่ใช โทนสีที่ใช มีความชัดเจนมากขึ้น

ภาพ 4 แบบรางครั้งที่ 2
ที่มา : ฐิติกาญจน แสงแกว, 2562
แบบรางครั้งที่ 3 เปนการพัฒนามาจากแบบรางครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดลงลายละเอียดในสวนตางๆใหชัดเจนและเสมือนจริงมากขึ้น ไม
วาจะเปนในเรื่องของตัวอักษรที่ใช ภาพประกอบ โทนสี และองคประกอบตางๆใหสามารถมองเห็นภาพรวมของผลงานไดชัดเจน
มากขึ้น โดยนำแบบรางที่ 3 ใหผูเชี่ยวชาญในแตละดานไดตรวจผลงานเพื่อนำขอเสนอแนะที่ไดนำมาปรับปรุงพัฒนาใหไดผลงาน
ชิ้นสำเร็จ

ภาพ 5 แบบรางครั้งที่ 3
ที่มา : ฐิติกาญจน แสงแกว, 2562
ขั้นตอนที่ 5 ผลงานชิ้นสำเร็จ เปนการพัฒนามาจากแบบรางครั้งที่ 3 โดยปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ
จนเปนผลงานชิ้นสำเร็จที่นำไปใชจริงในการประเมินผล
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ภาพ 6 ผลงานชิ้นสำเร็จ
ที่มา : ฐิติกาญจน แสงแกว, 2562

ผลการวิจัย

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์สำหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจำนวน 7 ทาน โดยแบง
ออกเปน 3 ดาน คือ 1. ดานเนื้อหา 2. ดานการออกแบบ และ 3. ดานประโยชนและการนำไปใชมีผลดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
x�
ดานเนื้อหา
เนื้อหามีความถูกต องสมบูรณ ชัดเจนและเหมาะสมกั บ
4.29
กลุมเปาหมาย
การจั ด เรี ย งเนื ้ อ หาเป น ขั ้ น ตอน โดยมี ก ารเชื ่ อ มโยงที่
4.00
ตอเนื่อง
การจัดเรียงหมวดหมูหรือประเภทของขอมูลใหงายตอการ
3.71
คนหาและทำความเขาใจ
การนำเสนอเนื้อหาที่จดจำไดงายในเวลาอันสั้น
4.14
เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและ
4.29
สามารถเปนความรูรอบตัวได
ผลรวม
4.08

S.D.

ระดับผลการประเมิน

0.75

ระดับมาก

1.00

ระดับมาก

1.11

ระดับมาก

1.06
0.75

ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

0.93

ระดับมาก

จากตารางพบวากลุมผูเ ชี ่ยวชาญ จำนวน 7 คน มีผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟ กดา นเนื้ อหา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ เนื้อหามีความถูกตองสมบูรณ ชัดเจนและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย การจัดเรียงเนื้อหาเปนขั้นตอน โดยมีการ
เชื่อมโยงที่ตอเนื่อง การจัดเรียงหมวดหมูหรือประเภทของขอมูลใหงายตอการคนหาและทำความเขาใจ การนำเสนอเนื้อหาที่
จดจำไดงายในเวลาอันสั้น เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและสามารถเปนความรูรอบตัวได พบวา มีผลการ
ประเมินในระดับมาก (x�=4.08 S.D.=0.93)
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ดานการออกแบบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

x�

รายการประเมิน

ดานการออกแบบ
ภาพประกอบมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ
ภาพประกอบมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน
ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
รูปแบบตัวอักษรสามารถอานแลวเขาใจไดงาย
ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร

4.14
4.00
4.00
3.71
4.14
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ระดับผลการประเมิน

0.69
0.81
0.81
1.11
0.69

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ดานการออกแบบ (ตอ)
ที่
6.
7.
8.
9.
10.

รายการประเมิน
การใชโทนสีที่เหมาะสมและสวยงาม
การใชสีเพื่อแทนความหมายและถายทอดอารมณ
ออกมาไดชัดเจน
รูปแบบการจัดวางมีความสวยงาม เหมาะสม
การนำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ
เนื้อหาและภาพประกอบมีความสอดคลอง
ผลรวม

x�
4.29
4.43

S.D.
0.75
0.78

ระดับผลการประเมิน
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.29
4.43
4.29
4.17

0.75
0.78
0.95
0.81

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก

จากตารางพบวากลุมผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน มีผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกดานการออกแบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ภาพประกอบมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ ภาพประกอบมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน ภาพประกอบมี
ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รูปแบบตัวอักษรสามารถอานแลวเขาใจไดงาย ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษร
การใชโทนสีที่เหมาะสมและสวยงาม การใชสีเพื่อแทนความหมายและถายทอดอารมณออกมาไดชัดเจน รูปแบบการจัดวางมี
ความสวยงาม เหมาะสม การนำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ เนื้อหาและภาพประกอบมีความสอดคลอง มีผลการ
ประเมินในระดับมาก ( x�=4.17 S.D.=0.81)
ตารางที่ 3 แสดงผลผลสัมฤทธิ์ดานการออกแบบ
ที่
1.
2.

x�

รายการประเมิน
ดานประโยชนและการนำไปใช
ความเหมาะสมของสื่อที่ใช
สามารถใชเปนแหลงความรูได
ผลรวม

4.14
4.57
4.35

S.D.

ระดับผลการประเมิน

0.90
0.78
0.84

ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

จากตารางกลุมผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน มีผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกดานการออกแบบ โดยมี
รายละเอี ย ดดั ง นี ้ ความเหมาะสมของสื ่ อ ที ่ ใ ช สามารถใช เ ป น แหล ง ความรู  ไ ด พบว า มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ มาก
( x�=4.35 S.D.=0.84)
ผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบอินโฟกราฟกสำหรับนักเรียน 169 คน โดยแบงออกเปน 2 ดาน
คือ 1. ดานเนื้อหา 2. ดานการออกแบบ
ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจดานการออกแบบ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน

ดานการออกแบบ
ภาพประกอบสื่อความหมายออกมาไดชัดเจนและเขาใจงาย
ภาพประกอบมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม
รู ป แบบการจั ด วางและโทนสี ท ี ่ ใ ช ม ี ค วามสวยงาม และ
เหมาะสม
การนำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ
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x�

S.D.

ระดับผลการประเมิน

4.49
4.66
4.80
4.88

0.68
0.50
0.40
0.32

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.90

0.32

ระดับมากที่สุด
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ผลรวม

4.74

0.44

ระดับมากที่สุด

จากตารางพบว า กลุ  ม นั ก เรี ยน จำนวน 169 คน มี ผ ลความพึ ง พอใจของอิ น โฟกราฟ ก ด า นการออกแบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ภาพประกอบสื่อความหมายออกมาไดชัดเจนและเขาใจงาย ภาพประกอบมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม รูปแบบการจัดวางและโทนสีที่ใชมีความสวยงาม และเหมาะสม การ
นำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ พบวา มีผลการประเมินในระดับมาก ( x�=4.74 S.D.=0.44)

ตารางที่ 5 แสดงผลความพึงพอใจดานเนื้อหา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน

ดานเนื้อหา
ไดความรูและความเขาใจในการนำไปใช
การแบงหมวดหมูและจัดเรียงเนื้อหาอยางเหมาะสม
ขอมูลมีความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณ
และมีความชัดเจน
เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและ
สามารถเปนความรูรอบตัวได
สามารถชวยใหจดจำไดงาย
ผลรวม

x�

S.D.

ระดับผลการประเมิน

4.72
4.66
4.76

0.46
0.48
0.43

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.65

0.50

ระดับมากที่สุด

4.56
4.67

0.53
0.48

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

จากตารางพบวากลุมนักเรียน จำนวน 169 คน มีผลความพึงพอใจของอินโฟกราฟกดานเนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ไดความรูและความเขาใจในการนำไปใช การแบงหมวดหมูและจัดเรียงเนื้อหาอยางเหมาะสม ขอมูลมีความเหมาะสม ครบถวน
สมบูรณ และมีความชัดเจน เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและสามารถเปนความรูรอบตัวได สามารถชวย
ใหจดจำไดงาย พบวา มีผลการประเมินในระดับมากทีส่ ุด (x�=4.67 S.D.=0.48)

อภิปรายผล

ผูวิจัยไดจัดทำอินโฟกราฟก เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ( e-book) เนื่องจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสามารถชวยดึงดูดความสนใจจากผูอานได โดยสอดคลองบทความของเสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545) กลาววา
การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรที่ใหทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ทำ ใหเกิดความตื่นเตนและไมเบื่อหนายและสามารถแสดง
ทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดพรอมกัน หรือจะเลือกใหแสดงเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได โดยการนำเสนอ
ขอมูลตางๆเกี่ยวกับเรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ที่มีเนื้อหาคอนขางมากใหผูอานสามารถเขาใจไดงายและรวดเร็ว สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนางสาวนฤมล ถิ่นวิรัตน ( 2555 ) กลาวคือ ขอมูลที่มีความซับซอนกับขอมูลหลายดาน การแปลงขอมูลเปนภาพ
ในรูปแบบอินโฟกราฟกจะชวยใหประชาชนมีความรูความเขาใจไดดีขึ้น เร็วและแจมขึ้นกวาการสื่อสารในรูปแบบของตัวอักษร
เพียงอยางเดียว โดยสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม illustrator และโปรแกรม InDesign ประกอบไปดวยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวและมี interactive ในบางจุดที่เปนหัวขอหลักซึ่งผูอานสามารถคลิกเลือกอานเนื้อหาที่สนใจได โดยนำเสนอ
ผานเว็ปเพจ ดวยโปรแกรม InDesign เพื่อใหผูใชงานสามารถเปดอานไดโดยผาน google โดยไมใชอินเทอรเน็ต
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการออกแบบอินโฟกราฟก เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย จากผูเชี่ยวชาญในดานการ
ออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 7 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ระดับมาก โดยไดแบงหัวขอการประเมินออกเปน 2
หัวขอหลัก ดังนี้ 1.ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกดานเนื้อหามีผลรวมการประเมินในระดับมาก โดยมีรายละเอียดผล
การประเมินในระดับมากตามลำดับขอดังนี้ เนื้อหามีความถูกตองสมบูรณ ชัดเจนและเหมาะสมกับกลุม เปาหมาย การจัดเรียง
เนื้อหาเปนขั้นตอน โดยมีการเชื่อมโยงที่ตอเนื่อง การจัดเรียงหมวดหมูหรือประเภทของขอมูลใหงายตอการคนหาและทำความ
เขาใจ การนำเสนอเนื้อหาที่จดจำไดงายในเวลาอันสั้น เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและสามารถเปน
ความรูรอบตัวได 2. ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกดานการออกแบบ มีผลการประเมินในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
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ดังนี้ ภาพประกอบมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ มีภาพประกอบมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รูปแบบตัวอักษรสามารถอานแลวเขาใจไดงาย ความเหมาะสมของรูปแบบและขนาดตัวอักษรการใช
โทนสีที่เหมาะสมและสวยงาม การใชสีเพื่อแทนความหมายและถายทอดอารมณออกมาไดชัดเจนรูปแบบการจัดวางมีความ
สวยงาม เหมาะสม การนำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ เนื้อหาและภาพประกอบมีความสอดคลอง เพื่อนำไปใชแนวทาง
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผานคำเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใชจริง
การประเมินความพึงพอใจในการออกแบบอินโฟกราฟก เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย จากกลุมตัวอยาง จำนวน 169
คน มีผลประเมินความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด โดยไดแบงหัวขอการประเมินออกเปน 2 หัวขอหลัก ดังนี้ 1.ความพึงพอใจของ
อินโฟกราฟกดานเนื้อหา มีผลความพึงพอใจของอินโฟกราฟกดานเนื้อหามีผลรวมการประเมินในระดับมาก โดยมีรายละเอียดผล
การประเมินในระดับมากตามลำดับขอดังนี้ ไดความรูและความเขาใจในการนำไปใช การแบงหมวดหมูและจัดเรียงเนื้อหาอยาง
เหมาะสม ขอมูลมีความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณ และมีความชัดเจน เนื้อหาสามารถนำไปใชเปนประโยชนไดในการเรียนและ
สามารถเปนความรูรอบตัวได สามารถชวยใหจดจำไดงาย 2. ความพึงพอใจของอินโฟกราฟกดานการออกแบบ มีผลการประเมิน
ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาพประกอบสื่อความหมายออกมาไดชัดเจนและเขาใจงาย ภาพประกอบมีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม สนใจ รูปแบบการจัดวางและโทนสีที่ใชมี
ความสวยงามและเหมาะสม การนำเสนอเนื้อหาและภาพมีความนาสนใจ โดยผลการประเมินความพึงพอใจสอดคลองกับงานวิจยั
ของพิเชฐ สุวรรพันธ (2557) ไดศึกษาการพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกสที่นำเสนอดวยรูปแบบอินโฟกราฟกดานกีฬาฟุตบอล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความรูตอการใชนิตยสารอิเล็กทรอนิกสที่นำเสนอดวยรูปแบบ
อินโฟกราฟก โดยรวมอยูในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดยรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1.ในสวนของการศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัยหรือการสืบคนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องภูมิศาสตรประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาขอมูลนั้นมีอยูจำนวนมากและ
คอนขางตองใชความละเอียดในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง หรือในบางสวนขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน จำนวน
ประชากร ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองกำหนดหัวขอที่จะใชในงานวิจัยใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วในการคนขอมูล
และการเลือกนำขอมูลไปใชในงานวิจัย
2. ขอมูลที่นำมาใชในการออกแบบอินโฟกราฟกเปนขอมูลที่มีจำนวนมาก ผูวิจัยไดทำการสรุปขอมูลทั้งหมดใหอยูใน
รูปแบบของตารางซึ่งเปนการคัดเลือกขอมูลในเฉพาะสวนที่สำคัญเทานั้น โดยขอมูลที่สรุปในรูปตารางจะเปนขอมูลที่ผูวิจัย
สามารถนำไปใชในการออกแบบไดสะดวกและรวดเร็ว
3. กอนการออกแบบอินโฟกราฟกควรตองกำหนดขนาดและแนวทางการออกแบบใหชัดเจน โดยคำนึงถึงกลุมเปาหมาย
เปนหลัก เพื่อใหไดความคิดใหมๆควรจะหมั่นสังเกตงานออกแบบใหมๆและนำมาพัฒนาตอยอดงานออกแบบ โดยเฉพาะการ
กำหนดแนวคิด อารมณของงาน องคประกอบตางๆในงานใหชัดเจน ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวากอนการออกแบบทุกครั้ง
รวมจำเปนตองวางโครงสรางเลเอาทใหเปนระบบโดยเฉพาะการออกแบบอินโฟกราฟกในรูปแบบของหนังสือ
4. การออกแบบอินโฟกราฟก จำเปนตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและนำเสนอขอมูลที่ถูกตอง เปนความจริงหรือมี
ที่มาอางอิงของขอมูลที่นาเชื่อถือ ในบางกรณีที่ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ขอมูลประชากร ควรใสระบุปที่อางอิง
ไปดวย
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